
                             
 

Nieuwsbrief  18 augustus 2022  

Samenwerkende parochies 

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-

Maarland, Rijckholt 
  

PROCESSIE EN OPENLUCHTMIS IN MARIADORP 

GESLAAGD  
We mogen met een zeer dankbaar gevoel terug kijken op een zeer 

geslaagde Mariaprocessie en openluchtmis in Mariadorp. Met 

aansluitend een gezellige nazit buiten onder de bomen.  

Dit was alleen mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICIËLE OPENING KERK RIJCKHOLT 

Op zondag 11 september willen we met een plechtige H. Mis de 

gerestaureerde parochiekerk van Rijckholt officieel gaan openen. 

De eucharistieviering begint om 11.00 uur. 

Het kerkelijk zangkoor van Rijckholt zal deze H. Mis 

opluisteren. 

Al vanaf Pinksteren zijn we wel weer de H. Mis aan het 

vieren in de kerk, maar er moesten toch nog steeds 

punten afgewerkt worden. De komende tijd zal dit zo 

ver mogelijk afgehandeld worden. Als pastoor ben ik 

erg dankbaar voor de zeer grote inzet van onze 

vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt, als ook 

                                                                                                                                                                           



het werk dat een aantal (lokale)bedrijven hebben volbracht. Maar zeker 

zonder de inzet van de vrijwilligers hadden we het nooit klaar kunnen 

krijgen.  

De kerk ziet er licht uit, en straalt heel veel 

sfeer en warmte uit. Tegelijkertijd is ze zo 

verbouwd dat erin de toekomst ook ruimte is 

voor andere activiteiten (lezingen, presentaties, 

concerten, tentoonstellingen) in de kerk. 

Het moet een kerk zijn die uitstraalt dat 

iedereen er welkom is. 

De Vincentiuskapel zal straks via een deur aan 

de zijkant overdag steeds bereikbaar zijn om er 

een kaarsje aan te steken en/of te bidden.  

 

LEEGTE 

Soms kun je geraakt worden door iets, Zo was het een tijdje geleden 

door een schilderij dat gemaakt was naar aanleiding van de Camino 

naar Santiago de Compostela.  

Het schilderij laat een kleine pelgrim zien in een hele grote leegte 

verder, maar achter in de verte zie je toch een plaats, en zo een teken 

van op weg zijn en van hoop. Toen ik dit schilderij zag moest ik denken 

aan de weg naar Santiago die ik 1999 heb gemaakt met jongeren, maar 

ook aan de eigen levensweg van ons mensen. Je merkt dat er soms in 

het leven van ons mensen een grote leegte is. 

Een leegte die we niet meteen kunnen invullen. Een leegte door gemis 

van een dierbare, door gemis van invulling van je tijd, van je 

levenskeuze. We proberen het vaak op te vullen 

met bezit, met veel activiteiten, met geluid, met 

social media. Maar dat lukt niet altijd. En juist in 

de leegte kunnen soms kleine tekens je hoop 

geven, kunnen je de weg door heen het leven 

laten zien. Het kan een ontmoeting zijn, een 

stukje natuur, maar ook de stilte van gebed en 

onthaasting, van samen de H. Mis vieren. 

Ondanks de pijn is het goed om eens bewust te 

gaan kijken naar die leegte ipv alles meteen op te 

vullen. Je kunt er door verrijkt worden. 



Afgelopen week stond in de bijlage van de krant een artikel over 

retraite, een geestelijke APK, zo werd het omschreven. Door de Corona 

heb ik de afgelopen jaren geen retraite kunnen doen, maar ik ben nu aan 

het kijken of het toch nog mogelijk is in het najaar. Om zo die leegte in 

te duiken, om te komen tot het vinden weer van de juiste weg in het 

leven, een weg van God. Ik wens u dit allen ook toe. 

 

STILTE 
Tijdens een eerdere retraite kwam ik de volgende tekst tegen. Ik denk 

dat ze voor ieder van ons ook van toepassing mogen zijn. 

 

Wat water is voor de vis 

is stilte voor een monnik: 

Levenselement 

 

Waar mensen weten te zwijgen 

Kan het onvermoede aan het  

woord komen. 

In de schoonheid van de natuur, 

In het zingen van vogels, 

In het fladderen van een vlinder   

Spreekt de Schepper zijn woord. 

Dankbaar voor het leven 

vervolg je bemoedigd je weg. 

 

In je hart is de monnik ontwaakt. 

 

KAPELAAN NAAR Lourdes. 

Kapelaan zal vanaf 7 september een bedevaart naar Lourdes begeleiden. 

U kunt nog intenties meegeven om daar voor te bidden. 

 

GESPREK 

Neem gerust contact met ons op, voor een gesprek. 

Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, 

ruud.verheggen@home.nl Kapelaan Robin Thomas 

06-59706745, robinthanni@gmail.com  
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KINDERPAGINA 

Via de volgende website https://rkkids.nl/vakantiedoeboek kunt u een 

vakantieboek downloaden voor de jeugd.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frkkids.nl%2Fvakantiedoeboek%3Ffbclid%3DIwAR1y6P3aazXDj3tj-WCL9rpUq8_mVzDrrr64fB24MduhdbV9ZNubJE1TQYc&h=AT0Oe8cGRqZCcbEoa8TVaUlaig4mu9QQCeDC58eO39RzCXZslGsdB4Z9mDF71hTyGgjUrDBI-w4uzyRye-YOtcK0IKQ66BX0ydCCT3jWBPofLlicDVAZG9Tv4uPoNoMgijd7&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3UQysUqfjQS9a-uqJ2-q4-ZaR_O6eMhJwI5yvHPLbynLpuSfpUS72_j47Zwj9NzcD2TlHzMKH3nSXE2wwzmJ6ts_Y_EzeTJqDKnGWAQLOARhuRGZoY6fE_-a5ihp4OLXD3HYUYVjfnyEdigKh5htdbSE3vQKAOeEaCB8fLaHGfFe5jjMSYYnoOWV8K_3EvLXpLtaQidnmF

